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* * * P E R S B E R I C H T * * * 
 

De Stripdagen 2010 in vogelvlucht 
 

 
Amsterdam, 23 september 2010 

 
Komend weekend is zo’n beetje de hele Nederlandse stripwereld, aangevuld 
met veel collega’s uit het buitenland, te vinden in Expo Houten in Houten bij 
Utrecht op De Stripdagen, het grootste jaarlijkse stripfestival van de Benelux. 
Al sinds 1968! 
En acteur Stephan Evenblij (GTST, De hoofdprijs, Voetbalvrouwen) presenteert 
de prijsuitreikingen op zaterdagmiddag. 
 
 

Het thema van De Stripdagen 
Omdat Scouting in Nederland dit jaar haar eerste eeuwfeest viert is het thema van 
De Stripdagen 100 Jaar Scouting – Strips op het spoor. Partners van het festival zijn 
onder meer Scouting Nederland, Eppo Stripblad, Archonia en Catawiki. 
Scouts in scoutfit of uniform kunnen voor slechts 3 euro het festival bezoeken. 

 
Ontmoetingsplaats voor stripmakers 
Inmiddels hebben zich al rond de tweehonderd stripmakers aangemeld om op De 
Stripdagen te komen signeren en dat aantal groeit nog iedere dag. Daar zitten ook 
veel Vlaamse stripmakers bij, maar er komt ook een stripmaker uit Engeland. Onder 
de stripmakers grote namen als Jan Kruis, Marvano, Martin Lodewijk, Henk Kuijpers, 
Daan Jippes, Theo van den Boogaard, het trio van Fokke & Sukke, 
Stripschapprijswinnaar Jesse van Muylwijck en bijna alle stripmakers van Eppo 
Stripblad. 
 

Prijzenfestival 
Op De Stripdagen worden ook de belangrijkste stripprijzen van Nederland uitgereikt, 
de Stripschapprijs, de P. Hans Frankfurtherprijs voor bijzondere verdiensten, de 
prijzen voor Album van het jaar en de Bulletje en Boonestaak Schaal voor een 
stripmaker die aan de wieg van het Nederlandse beeldverhaal heeft gestaan. 



 
 
 

pagina/page 2/3 

Belangrijke gasten 
Ieder jaar weer verheugt De Stripdagen zich op de komst van een aantal belangrijke 
gasten. Dat zijn dit jaar onder meer: 

• Burgemeester Cor Lamers van Houten. Hij reikt de Stripschapprijs uit aan 
Jesse van Muylwijck. 

• Stephan Evenblij, bekend acteur uit onder meer Goede Tijden Slechte 
Tijden, De Hoofdprijs en Voetbalvrouwen. Hij presenteert de prijsuitreiking in 
Het Schaptheater op zaterdag 25 september om 16 uur. 

• Jeroen Thijssen, journalist bij Trouw, schrijver en historicus. Hij presenteert 
de Meet & Greets op zaterdag in Het Schaptheater en gaat daar in discussie 
met stripmakers en mensen uit andere disciplines binnen de wereld van het 
beeldverhaal en de grafische roman. 

 

Manga Campus 
Op de bovenverdieping van Expo Houten wordt een mangafestijn georganiseerd met 
stands, workshops en allerlei activiteiten die betrekking hebben op de Japanse 
beeldtaal en popcultuur. 
In het 'Maid Café' houden bijvoorbeeld lieftallige serveersters de bezoeker 
gezelschap onder het genot van een typisch Japans hapje en drankje. Wie op de 
boekenbeurs langdurig in de rij staat bij signerende stripmakers moet ook niet 
vreemd opkijken als plotseling wordt gevraagd: 'Wilt u misschien iets drinken?' 
Verder zijn er zogenaamde cosplayers aanwezig; anime- en mangafans die zich 
hebben verkleed als hun favoriete personages. Nederlandse mangatekenaars laten 
zien hoe je manga tekent. De diverse manga-organisaties die in Nederland actief zijn 
zullen zich presenteren en webwinkel Archonia verzorgt een doorlopende anime-
voorstelling op videoscreens. 
Upper Deck International geeft demonstraties van het strategische spel Bakugan – 
een nieuwe rage – en heeft De Stripdagen uitgeroepen tot de Bakudays! 
Cosplayers in kostuum betalen slechts 3 euro entree. 
 

Game Zone 
In de Fred Julsing Foyer staan op zaterdag gameconsoles van Warner waarop gratis 
het fonkelnieuwe spel Batman: The Brave and the Bold kan worden gespeeld. 
 

Expo’s 
Drie belangrijke exposities zijn te bewonderen op De Stripdagen. In de foyer bij de 
entree van Expo Houten presenteert Scouting Nederland zich met een historisch 
overzicht van haar 100-jarig bestaan. In de Hans G. Kresse Zaal is een expo 
ingericht met stripverhalen waarin scouts een rol spelen. Heel bijzonder zijn Franse 
kranten uit de jaren 1920 met de oudste publicatie van Totor, patrouilleleider van de 
Meikevers, een voorloper van Kuifje door Hergé. In de Marten Toonder Zaal, 
tenslotte, is de expo ‘In het wild’ te zien: foto’s van signerende stripmakers op de 
diverse festivals die ons land rijk is. Zij werden ‘gevangen’ door fotograaf/illustrator 
Erwin Suvaal. 
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___________________________________________________________________ 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
De Officiële Programmagids van De Stripdagen 2010 staat in het virtuele persarchief 
van 2010 op www.stripdagen.nl/archief 
(Archieven uit voorgaande jaren zijn nog te raadplegen door in de URL achter het 
woord archief het jaar 2008 of 2009 te plaatsen.) 
 
Voor interviewafspraken, andere beeldmateriaal en/of een pers-accreditatie voor De 
Stripdagen 2010 kunt u contact opnemen met Arco van Os, festivaldirecteur van De 
Stripdagen, via info@stripdagen.nl of 010-2201063 / 06-22408450. 
 
Meer info: www.destripdagen.nl 


